
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

21.04.20 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 2 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Голова Правління    Царук П.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 03062, м.Київ, м. Київ, проспект Перемоги, 65 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30115243 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (044) 5360020, (044) 5360021 

6. Адреса електронної пошти 

 tas@tas-insurance.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://sgtas.com.ua/

special-information 21.04.20 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

21.04.20 припинено 

повноваження 

Голова Ревізійної комісії 

Товариства 

Донченко Вячеслав Олександрович  - 0 

Зміст інформації: 

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 21.04.2020 року відбулися 

наступні зміни складу посадових осіб: 

З 21.04.2020 р. припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства  Донченко Вячеслава Олександровича (згоди на  розкриття паспортних даних не надав). 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді, становить 1 рік. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має.   

 

21.04.20 припинено 

повноваження 

Член Ревізійної комісії 

Товариства   

Нелепа Анна Павлівна - 0 

Зміст інформації: 

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 21.04.2020 року відбулися 

наступні зміни складу посадових осіб: 

З 21.04.2020 р. припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства  Нелепи Анни Павлівни (згоди на  розкриття паспортних даних не надала). Строк, протягом 

якого особа перебувала на посаді, становить 1 рік. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має 

 

21.04.20 обрано Голова Ревізійної комісії 

Товариства 

Донченко Вячеслав Олександрович  - 0 

Зміст інформації: 

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 21.04.2020 року відбулися 

наступні зміни складу посадових осіб: 

З 22.04.2020 р. Донченко Вячеслава Олександровича обрано Головою Ревізійної комісії Товариства ( згоди на  розкриття паспортних даних не надав). Строк, на який 

призначено особу - на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав посади: 

- ТОВ "Група ТАС", Начальник вiддiлу консолiдацiї звiтностi Дирекцiї з фiнансового контролю та бюджетування; 

- ПАТ "ПУМБ", провідний фахівець відділу методології фінансового обліку та звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та розрахункiв Департаменту фінансового 

облiку, податкiв та звiтностi; 

 

21.04.20 обрано Член Ревізійної комісії 

Товариства  

Нелепа Анна Павлівна  - 0 

Зміст інформації: 

Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" від 21.04.2020 року відбулися 



наступні зміни складу посадових осіб: 

З 22.04.2020 р. Нелепу Анну Павлівну обрано Членом Ревізійної комісії Товариства ( згоди на  розкриття паспортних даних не надала). Строк, на який призначено особу - 

на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має.  

Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймала посади: 

 - ТОВ "Група ТАС", Начальник управління з контролю активів у банківському секторі; 

 -  ТОВ "УкрКредит", провідний аналітик консолідованої інформації відділу аналітики; 

 - ПАТ "ОМЕГА БАНК", начальник відділу планування та аналізу Управління  економіки та фінансів;  

 - АТ "Сведбанк" (публічне) , начальник відділу планування та аналізу Управління  економіки та фінансів. 

 

 


